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V Praze 8.6.2020  

 

 

Vážený pane policejní presidente,  

Profesní komora sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „PKSPOD“) sdružuje zaměstnance orgánů 

sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecního úřadu obcí s rozšířenou působností (dále jen 

„zaměstnanci OSPOD“). Při své každodenní činnosti spolupracují zaměstnanci OSPOD s orgány Policie ČR 

a to nepřetržitě. V tomto duchu chceme za PKSPOD poděkovat všem policejním orgánům i samotným 

policistům za spolupráci při ochraně nezletilých ohrožených patologickými jevy ve společnosti. Přes 

veškeré úspěchy naší spolupráce se však v naší vzájemné činnosti čas od času objeví některé systémové 

rezervy, které bychom s Vaší pomocí a spoluprací s Policejním presidiem rádi vyřešili na celorepublikové 

úrovni (srvn. § 17 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ PolČR“).  

Na Profesní komoru se opakovaně obracejí pracovníci z výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dále 

jen „SPOD“) s žádostí o pomoc. Všechny případy mají stejný základ a sice ztotožňování zaměstnanců SPOD 

při výkonu jejich funkce. Pro ilustraci si dovolíme nastínit jednu z kazuistik.  Zaměstnanci OSPOD byli 

svědky domácího násilí a kvůli zranění napadeného rodiče zavolali rychlou záchrannou službu. Po příjezdu 

Policie ČR následně požadovala po zaměstnancích OSPOD prokázání totožnosti, stačilo jim prokázání buď 

jednoho ze zaměstnanců OSPOD, resp. případně všech zúčastněných. Zaměstnanci OSPOD se však 

prokázali služebním průkazem obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „OÚ ORP“), neboť 

v této chvíli vykonávali SPOD nad dětmi přítomných rodičů. Příslušník Policie ČR si příslušný služební 

průkaz vyfotil, ale k prokázání totožnosti to nestačilo a přítomní policisté požadovali další osobní údaje 

(datum narození…). To zaměstnanci odmítli s argumentem, že jakmile sdělí datum narození systém 

následně zobrazí jejich bydliště a další osobní údaje. Jejich ztotožnění jako svědků však může ohrozit 

nejenom tyto zaměstnance, ale i jejich rodiny. Skutečnost, že se jedná o obavy oprávněné potvrzují reálné 

situace, kdy Profesní komora zná případy, kde se tak již opakovaně stalo a došlo k útokům nejen na 

zaměstnance OSPOD, ale i na jejich rodiny.  

V jiných případech se zase z osobní aktivity příslušníka Policie ČR uvedlo do policejního protokolu  

číslo pohotovostního telefonu OSPOD, který slouží pouze pro příslušníky Policie ČR při výkonu pohotovosti 

v rámci SPOD, při zajištění ohrožených dětí. Z důvodu popsané aktivity bylo nutno pohotovostní telefon 

Policejní presidium ČR 

Vážený pan policejní president 

brig. gen. Mgr. Jan Švejdar 

Datovou schránkou: gs9ai55  
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vyměnit, neboť jiní účastníci číslo zveřejnili na internetových stránkách a telefon byl okamžitě zahlcen 

mimoúředními telefonáty.  

Nejen v uvedených případech, ale i v jiných situacích policisté požadují po zaměstnancích OSPOD 

ostatní údaje, i když ti zjevně vystupují jako úřední osoby. V některých případech dokonce příslušníci 

Policie ČR vyhrožovali zaměstnancům OSPOD, že Policie ČR je může nechat zadržet k prokázání totožnosti 

na 24 hodin.  

Pro zaměstnance OSPOD je zřejmé, že se jedná pro policisty často o složité situace, kdy potřebují 

vyplnit nutné údaje, aby mohli zaznamenat událost, kterou právě řeší. Počítáme s tím, že ze strany Policie 

ČR se nejedná o naschvály, či snad snahu poškodit kolegy z OSPOD, ale o zákonnou rutinu. Přesto se 

domníváme, že lze najít řešení, které by bylo bezpečné pro účastníky jak ze strany Policie ČR, tak i pro 

zaměstnance OSPOD.  

Jako nejvhodnější platformu pro jednání shledáváme Policejní prezidium, které ve svých 

specializovaných útvarech již v minulosti mnohokráte dokázalo poskytnout metodický materiál, který 

sjednotil policejní postup tak, aby nedocházelo ke krajovým specifikům.  Dovolujeme si požádat Policejní 

prezidium o jednání, anebo přímo o vypracování policejního pracovního postupu tak, aby byli zaměstnanci 

SPOD chráněni a to mimo jiné i ve smyslu analogicky použitého § 55, odst. 2, zákona č. 141/1961 Sb. , trestní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TrŘ“): „.....nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo 

osobě jemu blízké v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí 

porušení jejich základních práv, a nelze-li ochranu svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem, orgán činný v 

trestním řízení, učiní opatření k utajení totožnosti i podoby svědka, jméno a příjmení a jeho další osobní údaje 

se do protokolu nezapisují ……." a dále dle § 11 PolČR, aby zbytečně nevznikala újma zaměstnancům OSPOD při 

výkonu SPOD a to uváděním jejich osobních údajů v protokole a při ztotožnění. Jsme toho názoru, že ke splnění 

účelu prokázání totožnosti dle § 63 odst. 2 písm. j) PolČR postačí služební průkaz vydaný OÚ ORP, který splňuje 

náležitosti průkazu dle § 52 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů, kdy na služebních průkazkách jsou uvedeny vymezené činnosti, které může tento 

zaměstnanec vykonávat (jak ukládá uvedené ustanovení), jeho jméno, příjmení, titul a zaměstnavatel.  

Je nám známo z policejní praxe, že jsou-li stejnými svědky událostí příslušníci Policie ČR nebo jiných ozbrojených 

složek, ani jejich tzv. "ostatní údaje" se do policejních protokolů neuvádějí, a to z výše popsaného zákonného 

důvodu jejich ochrany.  

Byli bychom rádi, pokud by stačilo, aby zaměstnanci OSPOD, kteří vykonávají výkon SPOD, nebyli 

ztotožňováni občanským průkazem, ale byl vždy použit jejich služební průkaz.  

Děkujeme předem za možnost s Vámi prodiskutovat a vyřešit tuto problematiku.  

 

 

Mgr. Jana Dvořáková, v. r. 

Předsedkyně Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí, z.s. 
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